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د هلمند والیت له سوداګرو سره لیدنه
پهسرهو سوداګر شمیر یو لهوالیتهلمنددکیدفتر کاری خپلپهجمالهللاقدرتمولوی ښاغليمرستیالسوداګرۍ او صنعتد

شریکېسرهزیر و مرستیاللهستونزۍ خپليسوداګرو او لرونکو فابریکهوالیتهلمنددکيلیدنهدیپه.وکتلکيدفتر کاري خپل
.کړې 

وطهمربنوموړيرنګههمدا.دیاستازی ستاسو کيدولتپهوزارتګرۍ سودااو صنعتچېوویلکېخبروخپلو پهجمالښاغلی
.کړي حلستونزې شوې رامنځتهڅو تر وکړهالرښوونهتهڅانګو 

هیواد بهر راستون شوی سوداګرو سره لیدنه له                                
تر کې د صنعت او سودا ګرۍ وزارت مرستیال ښاغلي مولوی قدرت هللا جمال نن مازیګر په خپل کاري دف

.  له یو شمیر سوداګرو سره چي له بهره راستون شوې وکتل
ګرو په دی لیدنه کي ښاغلي حاجی ارسال، حاجی حبیب هللا، حاجی روح هللا، او حاجی جمعه خان د سودا

عت او په استازیتوب خبرې وکړې او په هیواد کي د پانګه اچونې عالقه څرګنده کړه همدا رنګه د صن
.سوداګرۍ وزارت له رهبری څخه د همکاری او حمایت غوښتونکې شول 

واد کي د ښاغلي جمال هیواد ته د سوداګرو بیرته ستون په اړه خوښ ي څرګنده کړه او سوداګرو ته په هی
.پانګه اچوني په برخه کي الرښونې وکړل 
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!  دعوتنامه مطبوعاتی
شودتاحافتخصوصیسکتورهمکاریباساختمانیوصنعتیتولیدیملینمایشگاهاستقرار
رداف:زمان.دهندپوششرابرنامهاینتاآیدمیعملبهدعوتمحترمرسانههایازوسیلهبدین

کابل:مکانظهرازپیش۹ساعتخورشیدی،هجری۱۴۰۱سالسنبله۲۱دوشنبه،
حضوریننداری،چمن

محلیبررسی عرضه خدمات و تقویت حکومتداری 
حتجلسهآنالینروئساوآمرینوالیات،کندهار،ننگرهار؛فراه،نیمروز،پکتیا،هلمند،میدانوردکولوگرت

ریاستمحترمالحاجنورالدینعزیزیسرپرستوزارتصنعتوتجارتوباحضورداشتالحاجمحمدهاشم
عمریرئیسعمومیمالیواداریوشماریازروئسایاینوزارتدرسالونکنفرانسهایوزارتصنعتو

.تجارتدایرگردید
دراینجلسهروئساوآمرینوالیتیوزارتصنعتوتجارتگزارشهاازچگونگیعرضهخدماتبهتجار،
انصنعتکار،سرمایهگذارومستهلکینراارائهنموده،پیشنهاداتومشکالتخودرابارهبریوزارتدرمی

.گذاشتند
سپسمحترمالحاجمحمدهاشمعمریرئیسعمومیمالیواداریدرزمینهمعلوماتدادهگفتکهدرنظر

وداریمرویحکومتداریبهترازجملهبهبودکیفیتدرعرضهخدمات،چگونگیاستفادهازبودجه،مصرف
.جمعاوریعوایدباهمبحثوگفتگوخواهیمنمود

تسنبلهادامهداشتهومسئولینمرکزووالیاتدرزمینهحلمشکال۲۲اینجلسهقراراستتابهروزسهشنبه
.وایجادسیستمبرایخدماتمعیاریبحثنموده،مفاهیمحکومتداریبهترتشریحوتفهیمگردد
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گردیددومین جلسه ی روئسا و آمرین والیات برگزار 
معینجمالقدرتاهللمولویمحترمرهبرتحتوالیاتآمرینوروئسایآنالینجلسهیدومین
.گردیدبرگزاروزارتاینتاالرعمومیدرتجارتوصنعتوزارت

روئسایازتعدادیواداریومالیعمومیرئیسعمریمحمدهاشمالحاجمحترمکهجلسهایندر
بهبرنامهاینبرگزاریازاستقبالباتجارتوصنعتامورمعینداشتند؛حضورنیزوزارتاینمرکزی
ارتباطت،خدماعرضهیگسترشنموده؛تأکیدوالیاتتاجرانوصنعتکارانوالیان،بانزدیکارتباط
مشورهوگفتگووالیات،مسئولینگزارشاستماعمحلی،حکومتداریتقویتمرکز،بامحلیادارات

.کردعنوانخوبحکومتداریشاخصهایازرا
ویقتشاداراتسایرباارتباطاتبرقراریبهراجلسهایندرموجودآمرینوروئساجمالمولویآقای
ارمشکالتودیدارروبهرووالیاتآمرینوروئساباربعوارویاماهوارماکهداشتبیانونموده
.داشتخواهیمراشمامشورههایواستماع

.د کورنیو تولیداتو صنعتي او ساختماني ملی نندارتون پرانستل شو
ي او د صنعت او سوداګرۍ وزارت په نوښت د خصوص ي سکتور په همغږۍ د کورنیو تولیداتو صنعت

ساختماني ملی نندارتون د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مشرتابه ،د کډوالو او بیا 
ابه په رستنیدونکوچارو،اطالعات او کلتور وزارت د مرستیاالنو او خصوص ي سکتور د استازو او مشرت

.ګډون ترسره شو
ښه په پیل کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د نړیوالې سوداګرۍ عمومي رئیس د غونډې ګډونوالو ته

.راغالست ووایه ،د نندارتون په تاریخې بهیر،اهمیت او ضرورت يې هر اړخیزه وینا وکړه 
۱۹۰) هیره دې نه وې چې یادنندارتون د چمن حضوری په سیمه کابل نندارې کې د څلور، ورځو لپاره په

.غرفو کې د هیواد بیالبیل تولیدات هیوادوالو ته د نندارۍ په موخه وړاندې کوی (
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تجارتینهای سازی مسوده ی طرزالعمل کمیسیون بررسی اعالنات 
.گردیدنهاییخدماتواجناستجارتیاعالناتبررسیکمیسیونطرزالعملمسودهی

رمسومینجلسهیکمیسیونبررسیاعالناتتجارتیاجناسوخدماتکهتحتریاستمحت
سیونمولویقدرتاهللجمالمعینوزارتصنعتوتجارتبرگزارگردیدهبود؛طرزالعملاینکمی

هکهاینجلسدر.دکردنموردبررسیقرارگرفتهوهریکازاعضایجلسهنظریاتشانراارایه
نایعوخانمرویاحافظیسرپرستاتاقتجارتوصنایعزنانافغانستان،نمایندهمحترماتاقص

بامعادنکابلونمایندگاناداراتعضوکمیسیونحضورداشتند؛معینامورصنعتوتجارت
انراتأکیدبهصداقتوواقعیتهایموجودازتماماعضایاینکمیسیونخواستکهنظریاتش

.نماینددایمشریک
ادارهعضویتکمیسیونبررسیاعالناتتجارتاجناسوخدماترا۱۱قابلیادآوریاستکه

.داشتهکهرئیسحمایتازمستهلکینوزارتصنعتوتجارتدررأسآنقراردارد

! د افغانستان دتازه او وچو میوو د سوداګرۍ د مجازي پیوستون غونډه
نورو او یټصادراتو،فرصتونو،ستونزو،ترانز دمیووو تازهاو وچو دافغانستاندسرههیوادپاکستاند

 دمشرۍ پهعزیزی نورالدینښاغليوزیر دسوداګرۍ او صنعتدغونډههکلهپهبرخو اړوندو 
او استازو،سوداګرو سکتور خصوص يدهیوادونو دواړو داستازو،دوزارتسوداګرۍ دپاکستان
.شوهترسرهډول انالینپهګډون پهکارانو صنعت

پهاونډیو ګټولو دموږچېکړهيېزیاتهاو راټولهپایلهغونډېدوزیر سودارګرۍ او صنعتدکېپایپه
څخهاستسیاو کولو رامنځتهاسانتیاوو ترانزیټېاو سوداګریزو دسرههیوادپاکستاندډول ځانګړي 

ترڅو و کو کار کړنالر پهموږهلکهپهکولو اسانهدصادراتو دزغالو ديو،ژمنتهوالېجال اقتصادد
دستانپاکدکړو،حلګډهپهبهمسائیلټول کړو،صادر زغالتهپاکستانډول اسانهپهشو وکوالي

تاس يې لر شتون استازې سوداګریز زموږکېایالتهر پهچېوکړهغوښتنهيېڅخهسکتور خصوص ي
حلدتهمشرتابهدامارتديېبهموږشریک،ډول لیکلېپهوړاندیزونهاو ستونزی خپلېش ېکوالی

.کړو وړاندېموخهپه
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صادراتافزایش میزان 
دالرمیلیون۱۳۴ازگذشتهسالدرمشابهمدتبهنسبتامسالاولربعصادراتمیزان

.استیافتهافزایشآمریکاییدالرمیلیون۳۳۱بهآمریکایی
باتجارتوصنعتوزارتسرپرستعزیزینورالدینالحاجمحترمریاستتحتکهجلسهای

دهگردیبرگزارروئساسایرواداریومالیعمومیرئیسعمریمحمدهاشممحترمحضورداشت
اولربعبامقایسهدر۱۴۰۰اولربعوارداتوصادراتازتجارتانکشافوتحلیلریاستبود؛

.نمودارایهراخویشتحلیلیگزارش۱۴۰۱
یخرسندابرازکشورصادراترشدازگزارش،استماعازبعدتجارتوصنعتوزارتسرپرست

رامهمماقالبعضیصادراتچگونگیدرتادادهدایتتجارتانکشافوتحلیلریاستبهنموه،
مشخصراهکارفرامنطقهکشورهایباتجارتیروابطتقویتقسمتدرونمودههمهجانبهبررسی
.نمایدارئهراشان

صنایع ما، هویت ماست
ویدولتمسئولینازجمعباتجارتوصنعتمعینجمالاهللقدرتمولویمحترمدیروزعصر

ابداخلی،تولیداتازبازدیدضمنایشان.نموددیدنداخلیصنایعنمایشگاهازخصوصی
گفتوده،نماستماعنیزراآنانمشکالتوهاچالشنموده،صحبتصنعتکارانوتولیدکنندگان

جمالایآق.دانستخوکفاییاصلمایهبنراکشورصنایعرشدایشان."ماستهویتماصنایع"
ودرشدرعصریدانشازتوانیممیدرجهان،تکنالوژیسریعپیشرفتبهتوجهباکهافزود
.شویمبهرمندواستفادهداخلیصنایعتوسعه
لیه،اوثقیله،صنایعازاعمصنایعسکتوردرخوشبختانهکهشدآوریادهمچنانوزارتمعین
کهودنماضافهوی.اندکارمصروفماهموطناناززیادیتعداددستیصنایعبخصوصوحفیفه
اشتغالووسعهتبیشترزمینهبتوانیمخصوصیسکتورنزدیکهمکاریدرکهاستبراینهاتالش

.نماییمفراهمرا
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زراعتیک شرکت ایرانی به سرمایگذاری در بخش عالقمندی 
جلسهیباحضورنمایندگاناداراتووزارتخانههایمختلفدرسالونکنفرانسهایاینوزارت

.برگزارگردید
درنخستمحترمصبغتاهللآخندزاده،رییسحمایتوتشویقسرمایگذاریپیراموننقش

.ریاستدرجلبوجذبسرمایگذارانصحبتنمود
بنابه.متعاقبانمایندهشرکتمحترمناتوژنفارمدپیرامونموضوعمعلوماتارایهنمود

میلیوندالر۴درفازاولبهمبلغ.صحبتهایایشان،اینسرمایگذاریدرچندفازانجاممیشود
میلیوندالرسرمایگذاریصورتمیگیردکه۱۰سرمایگذاریصورتمیگیردودرفازدومبیشاز

کهاینسرمایگذاریبعدازپروسسبرایتهیه.هزارنفراشتغالایجادمینماید۱۰براینزدیکبه
.موادغذاییونوشیدنیصورتمیگیرد

.دراخیرجلسهاعضایجلسهنظریاتتخنیکیوپیشنهادهایشانراارایهنمودند
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